
VEDTEKTER 

for 

«Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget» 
 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) 

 

 

1. Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, kommunene Øyer, Lillehammer 

og Gausdal etablerer med disse vedtekter et interkommunalt samarbeid om 

sekretærbistand for virksomhetenes kontrollutvalg. Samarbeidet om 

sekretariatsfunksjonen gis navnet Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet. 

 

2. «Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget» har som formål å bistå kontrollutvalgene 

og sørge for sekretærbistand i hht Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 til de 

respektive kontrollutvalgene. Sekretærtjenesten skal til enhver tid tilfredsstille 

utvalgenes behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av 

kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. 

 

3. Lovgrunnlaget  
«Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget» skal være et interkommunalt samarbeid i 

henhold til kommunelovens § 27 med Oppland fylkeskommune som kontorkommune, 

og hvor deltagernes ansvar er delt. 

 

4. Samarbeidet ledes av et styre som oppnevnes med virkning fra 1.01.05. Styret skal 

bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer fra virksomhetenes kontrollutvalg. Styret 

oppnevnes av de respektive fylkesting, kommunestyrer. Styrets funksjonstid følger 

valgperioden. 

 

5. Tjenester som samarbeidet yter det enkelte kontrollutvalg godtgjøres etter selvkost. 

Kostnadene ved samarbeidet fordeles etter følgende fordelingsnøkkel: Hedmark 

fylkeskommune 35 %, Oppland fylkeskommune 35 % og de tre kommunene samlet 30 

%. Kostnadene refunderes Oppland fylkeskommune iht egen avtale for samarbeidet. 

Ved evt. inntreden av nye deltakere i samarbeidet, skal fordelingsnøkkelen endres. 

 

6. Endring av vedtektene 
Endring av vedtektene kan gjøres av de respektive fylkeskommuner/kommuner etter 

forslag fra styret. 

 

7. Oppløsning, uttreden og oppsigelser 
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom fylkestings/-kommunestyrevedtak. Når 

det gjelder frister og bestemmelser om opphør vises til kommunelovens § 27. Ved 

eventuelt opphør skal fylkeskommunen/ kommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel 

for kostnader fordele aktiva og eventuelt ansvar. Den enkelte kommune/ 

fylkeskommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det 

interkommunale samarbeidet og kreve seg utløst av det. 

 

8. Ikrafttreden 
Vedtekter for «Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget» skal vedtas i alle 

deltakerkommunene. Vedtektene trer i kraft 1.01.2005. 


